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knytnæveslag og spark, og først da jeg befandt mig i alleen og kunne samle mine tanker, stod det mig klart, at
jeg havde oplevet noget usædvanligt. Det stod mig ogsaa klart, at mine møre lemmer længe ville minde mig
derom. Men selvfølgelig. Anderledes var det ikke, naar man gik til revolution." Efter redaktionens slutning er
Henrik Cavlings erindringer om barndommen i Lyngby, om tiden som maskinlærling på Nørrebro, og om de

veje, der førte ham til 45 år i den danske presse som journalist og redaktør. Bogen er skrevet i og med
samtidens sprog og retskrivning. Henrik Cavling (1858-1933). Dansk forfatter, journalist og redaktør. Henrik

Cavling var Danmarks første egentlige journalist og satte som chefredaktør for Politiken (1905-1927)
dagsordenen for dansk journalistik. Som både journalist og forfatter blev han kendt for at skrive præcist og
med få, velvalgte ord at ramme ind til sagens kerne. Journalisme, der før i tiden havde været miskrediteret og

partipolitisk, blev under ham til et respekteret erhverv. Danmarks mest prestigefyldte journalistpris,
Cavlingprisen, der hvert år gives til journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne

år, er oprettet til minde om hans store arbejde.

 

"Fortumlet styrtede jeg afsted – det regnede med knytnæveslag og
spark, og først da jeg befandt mig i alleen og kunne samle mine
tanker, stod det mig klart, at jeg havde oplevet noget usædvanligt.
Det stod mig ogsaa klart, at mine møre lemmer længe ville minde
mig derom. Men selvfølgelig. Anderledes var det ikke, naar man gik

til revolution." Efter redaktionens slutning er Henrik Cavlings
erindringer om barndommen i Lyngby, om tiden som maskinlærling
på Nørrebro, og om de veje, der førte ham til 45 år i den danske
presse som journalist og redaktør. Bogen er skrevet i og med

samtidens sprog og retskrivning. Henrik Cavling (1858-1933). Dansk
forfatter, journalist og redaktør. Henrik Cavling var Danmarks første
egentlige journalist og satte som chefredaktør for Politiken (1905-
1927) dagsordenen for dansk journalistik. Som både journalist og

forfatter blev han kendt for at skrive præcist og med få, velvalgte ord



at ramme ind til sagens kerne. Journalisme, der før i tiden havde
været miskrediteret og partipolitisk, blev under ham til et respekteret
erhverv. Danmarks mest prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen,
der hvert år gives til journalister, der i særlig grad har udvist initiativ

og talent i det forløbne år, er oprettet til minde om hans store
arbejde.
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